Referat CfA Centermøde
Tirsdag den 14. februar 2017 kl. 8.00-08.45
Tilstede: Hans, Lisbeth, Anne Sofie, Stig

Godmorgen
•

Velkommen til Anne Sofie – kommende forskningsårsstuderende med ophold på Mayo.

Valg af referent - Stig
Nyt fra Hans
• Ansættelse forlænget i 5 år
• CfA flytter til NBG 44, bygning 1B, 1. Sal. Det sker mandag den 20. marts 2017
• Til information flytter ludomanerne fra æsken den 17. marts 2017.
• FAM Nørrebrogade flytter til Skejby den 17. oktober 2017.

Lisbeth om flytning:
• Der udsendes snarligt en vejledning om flytning. Vejledning samt pakkeinstruks bør læses
grundigt af alle. Nedenfor følger blot nogle punkter fra denne vejledning:
• Alt, som skal flyttes, til det nye sted skal mærkes. Ingen label --> ingen flytning
(bliver ladt tilbage og smidt ud). Alt skal mærkes (inklusiv ting på væggene og
inventar)
• 40 flyttekasser (20 stk. på Lisbeths kontor + 20 stk. i depotrummet (obs. vægt)
• Mapper i flyttekasser, skal vende med ryggen opad
• Rum-nummer og initialer noteres på labels
• Labels placeres under håndtag på siden af flyttekasser

Hans om Sandbjerg (fredag den 24. til lørdag den 25. februar)
• Fif: Klinisk Institut har biler, man måske kan låne til formålet
• Snarligt program inkl. deltagerliste

Øvrige netværk:
Sepsis-netværk:
• Møde i torsdags
• Janet har forsvaret
• Ine måske forsvar i kommende uge
• Jacob har afleveret

Hjertestops-netværk:
• De har ryddet op i depotrummet
• Den kølige del skriver artikel til NEJM
• Nyt finsk kølestudie skal startes op på Skejby dags dato
Design-EM
• Anders er ved at færdiggøre
• Møde i Vejle, Kvalitetsafdeling under Region Syd
• Iben har 1 år tilbage i sit projekt om weekend-effekten

Ministerierne:
• På næste Centermøde skal vi have uddelt nogle poster
• Tavle-ministeriet skal være opmærksom i forbindelse med flytning
Næste Centermøde: tirsdag den 7. marts kl. 8.00-9.30

